
(( ومـــن يطـــع اهللا و الرســـول فأولئـــك مـــع الـــذين أنعـــم اهللا علـــيهم مـــن النبيـــين تتمـــة املناقشـــة عـــن معـــاين اآليـــة: 

(( وإن مــنكم لمــن ليبطــئن فــإن أصــابتكم واآليــة:  )) رفيقــا أولئــك وحســن والصــالحين والشــهداء والصــديقين

  . مصيبة قال قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شهيدا ))

(( ومــن يطــع اهللا والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم اهللا علــيهم مــن النبيــين والصــديقين قولــه تعــاىل:  الشــيخ :

  بعض الناس قال إن " مع " مبعىن ؟ والشهداء والصالحين ... ))

 لئك من الذين أنعم اهللا عليهم .فأو  "من " مبعىن  الطالب :

جيـوز أن تكـون علـى باـا وهـو املصـاحبة ؟ يعـين جيـوز ؟ إذا جيـوز  أووهل يتعني أن تكون مـع مبعـىن مـن ؟  الشيخ :

وإذا كـــان  (( فأولئـــك مـــع الـــذين أنعـــم اهللا علـــيهم ))أن تكـــون مـــع مبعـــىن مـــن وأن تكـــون للمصـــاحبة علـــى باـــا 

هـو مصاحبها هلم فهو منهم ؛ وحينئذ ال خنرج الكلمة عن معناها الظاهر ولكن املعىن يؤول إىل القـول الثـاين الـذي 

  مبعىن من .

  فيها قوالن ما مها ؟  (( الشهداء )) الشيخ :

  األول أم علماء ، والثاين: املقتول يف سبيل اهللا ؛  الطالب :

  ... كلمة صاحلة هلذا وهذا لكن ما الذي يؤيد أا للعلماء ؟يؤيد األول أم العلماء ؟  ما الذي  الشيخ :

  سبيل اهللا ؟ أذكر احلديث ؟ وما الذي يؤيد أم من قتلوا يف  الشيخ :

    يدل على هذا ؛ نعم يف احلديث لكن يف القرآن ما الطالب :

  يعين من يقتلون يف سبيل اهللا .   (( ويتخذ منكم شهداء ))أليس اهللا قد قال يف سورة آل عمران  الشيخ :

؟ إذا كانـت اآليـة حتتمـل معنيـني وال تنـاقض بينهمـا فتحتمـل علـى كـال املعنيـني ؛ لدينا قاعدة تبني املعنيني  الشيخ :

  وحينئذ نقول ؟ اآلية تشمل الشهداء يف سبيل اهللا والعلماء .

  من ؟ (( وإن منكم لمن ليبطئن ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  للتبعيض ؛   الطالب :

  ما هي عالمة من التبعيضية ؟  الشيخ :

  ل حملها " بعض " .ميكن أن حي الطالب :

  ؟  (( ليبطئن ))الالم يف قوله " ملن " ويف قوله:  الشيخ :

  األوىل الم االبتداء ؛  الطالب :

  والثاين للقسم ؛ إذا الالم الثاين واقعة يف جواب القسم والالم األوىل الم االبتداء اليت هي للتوكيد . الشيخ :



  هنا إشكال كيف نقول الم االبتداء وليس يف ابتداء الكالم ؟  الشيخ :

  أخروها لئال جيتمع يف أول الكالم مؤكدان ؛  الطالب :

  وهلذا يسميها بعضهم الالزم املزحلقة يعين اليت دفعت عن مكاا . الشيخ :

القـرآن باللسـان العـريب  يعـين القرآن وهو حق وصـدق بـدون قسـم ؟لو قال قائل: ما الفائدة من القسم يف  الشيخ :

  ويف لسان العرب يؤكدون األخبار بالقسم .

 والنســاء الرجــال مــن والمستضــعفين اهللا ســبيل فــي تقــاتلون ال لكــم (( ومــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 مــن لنــا واجعــل وليــا لــدنك مــن لنــا واجعــل أهلهــا الظــالم القريــة هــذه مــن أخرجنــا ربنــا يقولــون الــذين والولــدان

 أوليــاء فقــاتلوا الطــاغوت ســبيل فــي يقــاتلون كفــروا والــذين اهللا ســبيل فــي يقــاتلون آمنــوا نصــيرا الــذين لــدنك

  . ضعيفا )) كان الشيطان كيد إن الشيطان

أعـوذ  (( وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهللا والمستضعفين من الرجال والنسـاء والولـدان ... )) .تفسري اآلية: 

بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ملــا أمــر اهللا ســبحانه وتعــاىل بالقتــال يف ســبيل اهللا ووجــه األمــر للــذين يشــرون احليــاة الــدنيا 

بـــاآلخرة أي يبيعـــون احليـــاة الـــدنيا بـــاآلخرة وبـــني فضـــل القتـــال يف ســـبيل اهللا وأن املقاتـــل يف ســـبيل اهللا ســـواء قتـــل أو 

وبــخ اهللا أولئــك الــذين ميتنعــون عــن  غلــب فســوف نؤتيــه أجــرا عظيمــا ))(( فيقتــل أو يغلــب فلــه األجــر عنــد اهللا 

مــا هنــا لالســتفهام ومعنــاه اإلنكــار ؛ وحيتمــل أن يكــون  (( ومــا لكــم ال تقــاتلون فــي ســبيل اهللا ))القتــال فقــال: 

(( فـي : اإلنكار والتعجيب يعين أن يكون معناه اإلنكار على هؤالء الـذين مل يقـاتلوا والتعجـب مـن حـاهلم ؛ وقولـه

(( ســبق مــرارا كثــرية بــأن القتــال يف ســبيل اهللا هــو القتــال لتكــون كلمــة اهللا هــي العليــا ال غــري ؛ وقولــه:  ســبيل اهللا ))

حيتمــل أن تكــون معطوفــة علــى لفــظ اجلاللــة أي ويف ســبيل املستضــعفني ؛ وحيتمــل  والمستضــعفين مــن الرجــال ))

 مــن الرجــال ؛ واملعنيــان يصــبان يف قنــاة واحــدة ســواء قلنــا أي ويف املستضــعفني (( ســبيل ))أن تكــون معطوفــة علــى 

؛ واملستضــعفون مــن الرجــال هــم الــذين ال يســتطيعون أن خيرجــوا يف ســبيل املستضــعفني أو يف املستضــعفني أنفســهم 

(( الرجـال معطوفـة علـى املستضـعفني أو معطوفـة علـى  (( والنساء ))من هذه القرية اليت تسوؤهم سوء العذاب ؛ 

صـار املعـىن أن النسـاء ينقسـمن إىل قسـمني: قسـم مستضـعف  (( الرجال ))هما أوىل ؟ إذا قلنا معطوفة على أي ))

ـــا معطوفـــة علـــى  صـــار  (( المستضـــعفين ))وقســـم غـــري مستضـــعف ، واملـــراد باآليـــة القســـم املستضـــعف ؛ وإذا قلن

ر ؛ ولكـن املعـىن األول أحسـن ؛ ألن النساء ال ينقسمن إىل قسمني بل هن قسم واحد وأن املرأة ال يلزمها أن اج

هــذا هــو الــذي ميكــن أن نقــول إنــه  (( والولــدان ))مــن النســاء مــن هــاجرت ومل تبــق يف دار الــذل واهلــوان ؛ وقولــه: 

وذلــك ألن الولــدان ال يســتطيعون اهلجــرة وال يســتطيعون اخلــروج وهــم يف  (( المستضــعفين )): معطــوف علــى قولــه



يعون حيلة وال يهتدون سبيال فواجب علينا أن نقاتل يف سـبيل اهللا سـبحانه وتعـاىل هذه األماكن مظلومون ال يستط

 (( الـذين ))هـذه  (( الـذين يقولـون ربنـا أخرجنـا ))وقولـه:  ويف هؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان .

و يقولـون علـى معـىن أي يقـول كـل واحـد مـنهم أ (( يقولـون ))صفة لكل ما سبق من املعطوف واملعطـوف عليـه ؛ 

اجلملــة وإن مل يكــن هــذا القــول صــادرا مــن كــل واحــد وذلــك ألن اجلماعــة الــذين علــى هــدف واحــد وعلــى طريــق 

(( ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظــالم أهلهــا )) (( أخرجنــا مــن هــذه واحــد يقــول القائــل مــنهم قــول اجلميــع ؛ 

ون فيهــا وهــي مكــة ؛ ألن قريشــا كانــت تســوء مــن يســلم ســوء واملشــار إليــه القريــة الــيت هــم ســاكنوها وبــاق القريــة ))

الظامل هنا نعت ؛ أليـش ؟ السـم اإلشـارة يف هـذه ؛ ولكـن كيـف يكـون نعتـا  (( الظالم أهلها ))العذاب ؛ وقوله: 

ومل يقــل: الظاملــة ؛ واجلــواب عــن هــذا أن يقــال: النعــت  (( الظــالم أهلهــا ))واملعـىن قــائم بغــري املنعــوت ؟ ألنــه قــال: 

نوعــان: حقيقــي ، وســبيب ؛ فــاحلقيقي مــا عــاد فيــه الوصـــف علــى املنعــوت كمــا تقــول: مــررت بزيــد الفاضــل ؛ هنـــا 

الفاضل هـذا وصـف عائـد علـى مـن ؟ علـى زيـد ؛ والسـبيب مـا كـان الوصـف فيـه عائـدا إىل غـري املنعـوت لكـن لـه بـه 

يد بـل يعـود علـى أبيـه لكـن لـه بـه عالقـة عالقة كما لو قلت: مررت بزيد الفاضل أبوه ؛ فهنا الفضل ال يعود على ز 

مــن هــذا البــاب ؛  (( الظــالم أهلهــا ))وارتبــاط وهلــذا أضــيف إليــه فقيــل أبــوه ؛ فالضــمري يف أبــوه عائــد علــى زيــد ؛ 

فاعـل بالظـامل  وعلـى هـذا فنقـول الظـامل صـفة هلـذه وأهـل (( الظالم أهلهـا ))النعت فيه سبيب أو حقيقي ؟ سبيب ؛ 

هـل املـراد الظلـم الـذي  ملاذا هم ظـاملون ؟ (( الظالم أهله ))وأهل مضاف وهاء مضاف إليه ؛ ، الظامل اسم فاعل 

كظلمهــم بالشــرك والعــدوان أيضــا ؟ الثــاين ، فأهــل هــذه   هــو العــدوان علــى حــق هــؤالء املــؤمنني ؟ أو مــا هــو أعــم ؟

وهــؤالء أيضــا ظــاملون  عظــيم ))(( إن الشــرك لظلــم القريــة ظــاملون يف حــق اهللا بإشــراكهم بــه وقــد قــال اهللا تعــاىل: 

(( واجعـل لنـا مـن لـدنك بالنسـبة العتـدائهم علـى هـؤالء املـؤمنني حبيـث كـانوا يـؤذوم ويسـوموم سـوء العـذاب ؛ 

يعـين ويقـول أيضـا  (( أخرجنـا ))معطوفـة علـى  (( واجعـل ))والواو هذه حرف عطف ،  وليا )) (( واجعل لنا ))

اجعــل لنــا وليــا يعــين يتوالنــا  (( وليــا واجعــل لنــا مــن لــدنك نصــيرا ))دك أي مــن عنــ (( واجعــل لنــا مــن لــدنك ))

مقــام جــاءت مــرتني ألن املقــام  (( اجعــل ))ينصــرنا علــى أعــدائنا ؛ وتأمــل أن كلمــة  (( نصــيرا )) يتــوىل أمورنــا ، و

ه كلمـا زادت كـان الدعاء ومقام الدعاء ينبغي فيه البسط ؛ ألن الداعي ينادي اهللا عزوجل ، ومناجـاة احلبيـب حملبوبـ

ذلك أقوى يف احملبة ؛ وهلذا ترى اإلنسان إذا كان حيب شخصـا حيـب أن يكثـر معـه الكـالم ورمبـا جيلـس يـتكلم معـه 

 (( واجعــل لنــا مــن لــدنك وليــا واجعــل لنــا مــن لــدنك نصــيرا ))مــدة طويلــة وكأــا أقــل مــن هــذه املــدة بكثــري ، 

قلنــا:  فــإذا قـال قائـل: أليسـت الواليـة تـأيت مبعـىن النصـرة ؟ يـك .والنصـري هـو املـدافع املـانع مـن عـدوك أن يعتـدي عل

  بلى ؛ ولكن كما أسلفنا قبل قليل مقام الدعاء ينبغي فيه البسط .



 ســـبيل فـــي يقـــاتلون كفـــروا والـــذين اهللا ســـبيل فـــي يقـــاتلون آمنـــوا (( الـــذينأعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ 

 أيــديكم كفــوا لهــم قيــل الــذين إلــى تــر ضــعيفا ألــم كــان الشــيطان كيــد إن الشــيطان أوليــاء فقــاتلوا الطــاغوت

 أشــد أو اهللا كخشــية النــاس يخشــون مــنهم فريــق إذا القتــال علــيهم كتــب فلمــا الزكــاة وآتــوا الصــالة وأقيمــوا

 لمـن خيـر واآلخـرة قليـل الـدنيا متـاع قـل قريـب أجـل إلـى أخرتنا لوال القتال علينا كتبت لم ربنا وقالوا خشية

  . فتيال )) تظلمون وال اتقى

  

  (( وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهللا والمستضعفين من الرجال والنساء ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

مـا نـوع االسـتفهام  (( وما لم ال تقاتلون فـي سـبيل اهللا ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

معطوفـة علـى أيـش ؟ حيتمـل أن تكـون معطوفـة علـى  عفين مـن الرجـال ))(( مستضـقوله:  هنا ؟ إنكار وتعجب .

مــا املــراد بالقريــة يف  أو علــى ســبيل ؟ يعــين ويف املستضــعفني علــى تقــدير االســم ؟ فــظ اجلاللــة ؛ ويكــون التقــدير ؟ل

مـا يف  اآليـة أو غريهـا ؟  آليـة ؟ مـنمكـة ؛ هـل هنـاك دليـل علـى أـا مكـة ؟ مـن ا م أهلها ))ل(( القرية الظاقوله: 

 من لدنك وليا واجعل لنـا مـن لـدنك نصـيرا )) (( واجعل لناقوله: . آية تدل على هذا ؟ آية أخرى ؟ أي نعم ؛

جبلــب املنفعــة لــه ودفــع املضــرة ؛ والنصــري ؟ املعــني الــذي يعيــنهم وينصــرهم ...  الــويل  مــا الفــرق بــني الــويل والنصــري ؟

مث  . (( فمــن ينصــرنا مــن بــأس اهللا إن جاءنــا ))لنصــر معنــاه املنــع كمــا يف قولــه تعــاىل: يعـين ومينــع أعــدائهم ؛ ألن ا

ملـا وبـخ  (( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون في سـبيل الطـاغوت ... ))قال اهللا تعاىل: 

((  ينقسـمون إىل قسـمني ، فقـال: اهللا سبحانه وتعاىل وتعجـب مـن الـذين ال يقـاتلون يف سـبيل اهللا بـني أن املقـاتلني

واخلــرب  (( الـذين ))وهــذه اجلملـة مكونـة مــن مبتـداء وخــرب ، املبتـداء قولــه:  الـذين آمنــوا يقـاتلون فــي سـبيل اهللا ))

أي  (( فـي سـبيل اهللا ))أي يقـاتلون الكفـار ، وقولـه:  (( يقاتلون فـي سـبيل اهللا ))؛ وقوله:  (( يقاتلون ))قوله: 

ي مــن أجلــه ، وقــد بــني النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم القتــال يف ســبيل اهللا هــو قتــال مــن يقاتــل يف دينــه وشــرعه أ

(( والـذين كفـروا لتكون كلمة اهللا هي العليا ، هذا هـو القتـال يف سـبيل اهللا ومـا عـدى ذلـك فلـيس يف سـبيل اهللا ؛ 

(( واخلـــرب مجلـــة  (( الـــذين ))داء هـــذه اجلملـــة مكونـــة مـــن مبتـــداء وخـــرب ، املبتـــ يقـــاتلون فـــي ســـبيل الطـــاغوت ))

(( إن ابـراهيم  والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيـان ، فالتـاء فيهـا كالتـاء يف قولـه: يقاتلون في سبيل الطاغوت )) 

فالتاء للمبالغة وكما يقولون فالن عالمـة ، التـاء أيضـا للمبالغـة ؛ وعلـى هـذا فيكـون آخـر الكلمـة يعـين  كان أمة ))

للمبالغــة ؛ فمــن هــو الطــاغوت ؟ يعــرف املعــىن  ي الــواو يف الطــاغوت ، وأمــا التــاء فهــي مزيــدةآخــر أصــول الكلمــة هــ

، فالطاغوت هو مقابل مـن يقاتـل يف سـبيل اهللا ، فكـل مـن قاتـل لغـري سـبيل اهللا فهـو مقاتـل يف سـبيل بذكر املقابل 



م أننــا نفهـــم أن املــراد يف ســـبيل الطــاغوت ســواء قلنـــا إنــه شـــيطان أو أوليــاء الشـــيطان أو العصــبية أو غـــري ذلــك املهـــ

ــا قاعــدة مفيــدة يف هــذا أن الشــيء قــد يعــرف  الطــاغوت هــو مــا كــان يف غــري ســبيل اهللا مــن املقابلــة ؛ وقــد مــر علين

يعـين كـل مـا  (( الطـاغوت ))؛ وقولـه:  (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعـا ))مبعرفة مقابله ، ومر علينا قوله تعاىل: 

الفاء ... علـى مـا سـبق أي قـاتلوا أيهـا  (( فقاتلوا أولياء الشيطان ))فإنه طغيان وطاغوت جتاوز به اإلنسان حده 

املقــاتلون يف ســبيل اهللا أوليــاء الشــيطان الــذين اختــذوا الشــيطان وليــا فغــرهم وأضــلهم وهــم الــذين يقــاتلون ال لتكــون  

اء الشــيطان بــني أــم مغلوبــون وأن ملــا أمــر بقتــال أوليــ (( إن كيــد الشــيطان كــان ضــعيفا ))كلمــة اهللا هــي العليــا 

وإذا كــان  (( إن كيــد الشــيطان كـان ضــعيفا ))املقاتـل ألوليـاء الشــيطان غالـب ، يؤخــذ هـذا مــن التعليـل مــن قولـه: 

إذا كــان كيــد الشــيطان ضــعيفا وهــو الــذي يــأيت بــه  (( كيــد الشــيطان ))ضـعيفا فإنــه ال مقاومــة منــه للحــق ، وقولــه: 

ا فهو من باب أوىل ؛ والشيطان لـه كيـد كائـد يكيـد اإلنسـان لكنـه ضـعيف إذا ذكـر اهللا مكرا وخبيئة فما كان صرحي

 خــنس وإال فهــو يكيــد حــىت يف غــري القتــال ، يكيــد لإلنســان يف العبــادات فيأتيــه أوال مــن بــاب التهــاون بالعبــادات

ويهوـا عليـه ويقــول إذا تركـت هــذه املـرة تفعلهــا املـرأة األخـرى مث إذا أراد وهــم ـا بــاملرة األخـرى أيضــا وسـوس لــه و 

... ويهون عليه املعصية ويقول هذه معصية بسيطة وال يراك أحد وليس عندك أحد لـيس عنـدك إال اهللا واهللا غفـور 

فوائـد  ولكن مـع ذلـك فكيـده ضـعيف ألنـه ال يقـاوم احلـق أبـدا . رحيم وما أشبه ذلك ، فيهونه عليه كيدا ويزينها ؛

يف هـذه اآليـة  . (( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والـذين كفـروا يقـاتلون فـي سـبيل الطـاغوت ... ))اآلية: 

 (( ومــا لكــم ال تقــاتلون فــي ســبيل عــدة مســائل وفوائــد ؛ أوال: بيــان أن النــاس ينقســمون يف اجلهــاد إىل قســمني .

 . (( وما لكـم ال تقـاتلون فـي سـبيل اهللا ))؟ طيب فيها فوائد ؛ أوال: توبيخ من توىل عن اجلهاد ؛ لقولـه:  اهللا ))

(( والمستضـــعفين مـــن الرجـــال ومـــن فوائـــدها أيضـــا: ذكـــر مـــا يشـــجع علـــى القتـــال مـــن الناحيـــة النفســـية ؛ لقولـــه: 

مــر مطلــوب ، والشــك أن اإلنســان إذا قيــل لــه إن ألن ذكــر مــا يفــي ... اإلنســان ويهيجــه أ والنســاء والولــدان ))

ومــــن فوائــــدها: أن الكفــــار قــــد  هنــــاك رجــــاال مستضــــعفني وولــــدانا ونســــاء الشــــك أنــــه ســــوف يــــزداد مهــــة وإقــــدام .

ومــن فوائــدها: وجــوب الــدفاع علــى املستضــعفني عنــد الكفــار ؛ ألن اهللا تعــاىل وبــخ  استضــعفوا هــؤالء وأهــانوهم .

تــال يف ســبيل اهللا ، وعلــى تــرك القتــال يف ســبيل هــؤالء املستضــعفني لتخليصــهم ، وهــذا علــى األمــرين: علــى تــرك الق

أمــر واجــب علــى كــل مســلم مــع القــدرة أن يفــك أســري املســلمني وأن يرفــع الظلــم عــنهم بقــدر املســتطاع ؛ لقــول اهللا 

أخرجنــا مــن هــذه القريــة (( ومــن فوائــدها: جــواز التوســل باحلــال ؛ لقولــه:  . (( فــاتقوا اهللا مــا اســتطعتم ))تعــاىل: 

توســلوا بــذكر أهــل هــذه القريــة بــأم ظــاملون هلــم ؛ وذكــر احلــال أن اإلنســان مظلــوم يوجــب الرقــة  الظــالم أهلهــا ))

(( األمـر األول: التوسـل إىل اهللا بأمسائـه ؛ لقولـه تعـاىل:  والعطف ؛ واعلم من توسـل إىل اهللا عزوجـل يكـون بـأمور :



فتقـول: يـا غفـور اغفـر يل ويـا رحـيم ارمحـين ؛ وهنـا ينبغـي أدبـا وعقـال وفطـرة  هـا ))وهللا األسماء الحسنى فادعوه ب

أال يتوســل ملطلــوب إال باســم املتناســب لــه ؛ فــإذا كــان يريــد أن يســأل اهللا املغفــرة يتوســل بــالغفور ، الــرزق بــالرزاق ، 

بصــفاته ، التوســل إىل اهللا تعــاىل الثــاين: التوســل إىل اهللا تعــاىل  الــبطش بالظــامل بشــديد العقــاب ، ومــا أشــبه ذلــك .

فــإن هــذا توســل إىل اهللا تعــاىل بصــفة  ( اللهــم برحمتــك أســتغيث )دعــاء مــا جــاء يف احلــديث املــأثور بصــفاته ومنــه 

؛  ( اللهــم بعلمــك الغيــب وقــدرتك علــى الخلــق أحيينــي إذا كانــت الحيــاة خيــرا لــي )مــن صــفاته ؛ ومنــه أيضــا 

ـــه أيضـــا  ـــي أســـتخيرك بعلومن الثالـــث: التوســـل إىل اهللا تعـــاىل بأفعالـــه ،  . مـــك وأســـتقدرك بقـــدرتك )( اللهـــم إن

( اللهـم صـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا واألفعال وإن كانت من الصفات لكن هي نوع آخر ، كقولك 

فـإن الصـحيح أن الكـاف هنـا للتعليـل أي ألنـك صـليت علـى ابـراهيم ؛  صليت على ابراهيم وعلى آل ابـراهيم )

أي هلدايتـه إيـاكم علـى  (( واذكـروه كمـا هـداكم ))أن تأيت الكاف للتعليل فقـد جـاءت يف قولـه تعـاىل: وال غرابة ب

زال عنـا اإلشـكال الـذي يعرضـه كثـري  ( كما صـليت علـى ابـراهيم )أحد الوجهني ؛ وإذا قلنا إن الكاف يف قولك 

بالصــالة علــى ابــراهيم وعلــى آل  مــن العلمــاء وهــو أنــه كيــف يشــبه الصــالة علــى حممــد صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم

ابراهيم مع أن حممدا وآله أفضل من ابراهيم وآلـه ؛ إذا جعلنـا الكـاف للتعليـل زال اإلشـكال ؛  وإذا جعلنـا للتشـبه ـ 

وهـو ال يصــح لكــن تنــزال ، فــإن ذلــك علــى قــول بعــض العلمــاء أن هــذا مــن بــاب ذكــر الصــالة علــى النــيب صــلى اهللا 

مطلوبــة ، ومــرة خمــربا عنهــا ؛ مطلوبــا " اللهــم صــل علــى حممــد وعلــى آل حممــد " خمــربا  عليــه وآلــه وســلم مــرتني: مــرة

عنها " كما صليت علـى ابـراهيم وعلـى آل ابـراهيم " فـإن حممـدا الشـك أنـه مـن آل ابـراهيم ، مـن آل ابـراهيم نسـبا 

فهـو مـن بـي والـذين آمنـوا )) (( إن أولى الناس للذين اتبعوه وهذا النومن آله إتباعا كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

الرابــع: التوســل  آلـه عليــه الصــالة والســالم نســبا وإتباعــا ؛ لكــن مــا ذكرنــاه أوال أنــه مــن بــاب التوســل إىل اهللا تعــاىل .

فـإن ذكـر احلـال الـيت تقتضـي احلنـون ويعرضـها إىل اهللا تعاىل حبال الـداعي يعـين بـأن يـذكر اإلنسـان حالـه هللا عزوجـل 

 . (( رب إنــي لمــا أنزلــت إلــي مــن خيــر فقيــر ))ومنــه قــول موســى عليــه الصــالة والســالم: والعطــف توســل ــا ، 

(( الــذين يقولــون ربنــا إننــا آمنــا اخلــامس: التوســل إىل اهللا تعــاىل باإلميــان بــاهللا عزوجــل ورســوله ، ومنــه قولــه تعــاىل: 

والسـادس: التوسـل إىل اهللا عزوجـل بـدعاء الصـاحلني ، أن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار )) 

( ادع اهللا أن يجعلني منهم فقـال أنـت يتوسل اإلنسان إىل اهللا بدعاء رجل صاحل ، مثل قول عكاشة بن حمصن: 

( يــا رســول اهللا هلكــت األمــوال وانقطعــت الســبل فــادع اهللا أن ومثــل قــول الرجــل األعــرايب الــذي قــال:  مــنهم )

ومنه دعاء املؤمنني فإن دعاء املؤمنني ملن سبقهم من هذا النوع ، أو ال ؟ فيه توسل ؟ ليس فيـه توسـل ، ،  يغيثنا )

السابع: التوسـل إىل اهللا تعـاىل بالعمـل الصـاحل ، كتوسـل الثالثـة الـذين انطبـق علـيهم الغـار  حقيقة ليس فيه توسل .



ة عجزوا عنها فتوسلوا إىل اهللا تعـاىل بأعمـاهلم الصـاحلة فإن ثالثا آووا ... غار فدخلوا فيه مث انطبقت عليهم الصخر 

أمـا  أحدهم بـالرب والثـاين بالعفـة والثالـث بالوفـاء ، ففرجـت الصـخرة وخرجـوا ميشـون ؛ فهـذه أقسـام التوسـل اجلـائز .

 التوســـل املمنـــوع فضـــابطه أن يتوســـل إىل اهللا تعـــاىل مبـــا لـــيس بوســـيلة ؛ ألن هـــذا نـــوع مـــن االســـتهزاء بـــاهللا عزوجـــل

والسخرية به إذ أن الوسيلة ما يتوسل به إىل املطلوب فإذا قدمتها بني يدي دعائك وهـي ليسـت بوسـيلة صـار هـذا  

كاالستهزاء باهللا عزوجل ، مثـل أن يتوسـل اإلنسـان بـنفس الشـخص الصـاحل اللهـم إين أسـألك بفـالن ؛ ومـن ذلـك 

ا التوســل حــرام ألنــه توســل مبــا مل يكــن وســيلة ؛ علــى القــول الــراجح اجلــاه ، اللهــم إين أســألك جبــاه فــالن ؛ فــإن هــذ

وهلذا حرمنا على اإلنسان تعليق التمائم إذا مل تكن مـن القـرآن ؛ ملـاذا ؟ ألـا وسـيلة غـري صـاحلة ، وكـل مـن توسـل 

ومن فوائـدها: جـواز اجلهـر بالسـوء ملـن ظلـم ، فتقـول فـال ن ظلمـين ،  إىل اهللا بوسيلة غري صاحلة فإن توسله حرام .

وقـد قـال اهللا تعـاىل:  )) (( الظـالم أهلهـايعد هـذا مـن بـاب الغيبـة ؛ لقولـه:  أخذ مايل ، وما أشبه ذلك ؛ وال فالن

ومــن فوائــدها: أن أيــدي الكفــار هلــا واليــة علــى مــا  . اهللا الجهــر بالســوء مــن القــول إال مــن ظلــم )) (( ال يحــب

 (( الظـالم أهلهـا ))ه ذلـك فـإن لـه واليـة عليـه ؛ لقولـه: حتتها ، مبعىن أن الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما أشب

(( ومـــا كـــانوا أوليائـــه أو أوليـــائهم إال فجعلهـــم أهلهـــا ، ومـــع ذلـــك فليســـوا بـــأهلهم حقيقـــة كمـــا قـــال اهللا تعـــاىل: 

ومـن فوائـدها: جـواز دعـاء اإلنسـان ربـه أن خيرجـه مـن القريـة الظـامل أهلهـا  . المتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون ))

وإذا كــان لــه قــدرة فليخــرج ؛ ولكــن هــل املــراد بالظــامل  (( ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظــالم أهلهــا ))لقولــه: ؛ 

أهلها الذين اعتدوا علينا أو الظـامل أهلهـا الـذين اعتـدوا علـى حـق اهللا ؟ الظـاهر األول يعـين إن اإلنسـان ال جيـوز أن 

مــوه مبنعــه عــن دينــه و عــن إقامتــه ؛ أمــا إذا كــانوا ظــاملي أنفســهم يــدعوا اهللا أن ... البــدل إال إذا كــان أهلهــا قــد ظل

ولكنــه ال ينــال مســلما بســوء فإنــه ال جتــب اهلجــرة وال ينبغــي أن يــدعوا اهللا تعــاىل بــأن خيــرج منهــا إال إذا خــاف علــى 

 نك وليـا ))(( واجعل لنا من لـدومن فوائدها: أن لإلنسان أن يطلب من اهللا تعاىل وليا من عنده ؛ لقوله:  دينه .

وال يقال إنه البد أن يقول: اللهم تولنا ، فأنت إما أن تدعوا اهللا بأن يتوالك أو أن ييسر لك وليـا ؛ وكـذلك يقـال: 

واجعل لنا من لدنك نصريا ؛ واعلم أن الويل و النصري إذا اجتمعا صار الويل فيما ينفـع والنصـري يف دفـع مـا يضـر ؛ 

فإذا قيل ويل بدون نصري فاملراد به من جيلب لك اخلري ويدفع عنـك الشـر ؛ وإذا   وأما إذا أفرد أحدمها مشل اآلخر ؛

كان النصري بال ويل فاملراد من يدفع الشر وجيلـب اخلـري ؛ وإذا اجتمعـا صـار الـويل فـيمن جيلـب اخلـري والنصـري فـيمن 

يف  (( مــن لــدنك )) و يف الــويل (( مــن لــدنك ))ومــن فوائــدها: بيــان علــو مهــة هــؤالء ، حيــث قــالوا  يــدفع الشــر .

النصري ؛ ألن الويل إذا جاء من عند اهللا وكذلك النصري فهذا هو الذي ينفع ؛ أمـا الـويل الـذي ال يـأيت مـن عنـد اهللا 

(( الــذين آمنــوا يقــاتلون فــي مث قــال اهللا تعــاىل:  عزوجـل وإمنــا محلتــه احلميــة والعصــبية فهــذا قــد ينفــع وقــد ال ينفــع .



وهـــذا مــن أي أنـــواع التوســل الســـبع الـــذي  (( ربنــا ))ويف اآليـــة أيضــا التوســـل بالربوبيــة ؛ لقولـــه:  ســبيل اهللا ... ))

ذكرنا ؟ يف الصفات ، وأكثر ما يكون الدعاء إذا كان فيه التوسـل يكـون بالربوبيـة ألن الربوبيـة هـي الـيت فيهـا امللـك 

   .كثر ما تكون بالربوبية واخللق والتدبري ، وإن كانت تأيت باأللوهية مثل " اللهم " لكن أ

   ما حكم التوسل جباه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟ السائل :

أما جباه النيب فال جيوز ؛ ألنـه لـيس وسـيلة إذ أن جـاه النـيب عليـه الصـالة والسـالم هـي منزلـة رفيعـة للرسـول  الشيخ :

ال تنفع ألحد إمـا جـاه اهللا فـال جيـوز التوسـل ، إىل مـن تتوسـل ؟ إال إذا أراد باجلـاه الوجـه وقـال أتوسـل بصـفة اهللا ، 

... ؟ أي نعــم صــحيح مــا مل يــرد باجلــاه الوجــه ، جــاه اهللا  مثــل أعــوذ بــاهللا العظــيم وبوجهــه الكــرمي ؛ بعــض العلمــاء

عنــد مــن ؟ ألن اجلــاه املنزلــة عنــد الغــري ... يعــين منزلــة عاليــة فمــن عــايل مــن اهللا ؟ أمــا أراد اإلنســان الوجــه فهــذا ال 

  بأس به ألنه من باب التوسل بالصفات . 

  ما حكم التوسل بشهادة أن ال إله إال اهللا ؟ السائل :

  التوسل بشهادة إال ال إله إال اهللا من عمل الصاحل ؛ أما التوسل بال إله إال اهللا فهو من توسل بالصفة ؛ الشيخ :

مــن يعــرف الفــرق التوســل بشــهادة أن ال إلــه إال اهللا مــن بــاب التوســل بالعمــل الصــاحل والتوســل بــال إلــه إال اهللا مــن 

توســـل بفعـــل اإلنســـان ؛ والتوســـل بـــال إلـــه إال اهللا فهـــي بـــاب التوســـل بالصـــفة ؟ التوســـل بشـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا 

  توسل بصفة من صفات اهللا تبارك وتعاىل انفراده باأللوهية . 

  سؤال عن معىن كلمة " أهل " حال إضافتها ؟ السائل :

أهـل الثنـاء واـد أي صـاحب أو مسـتحق ؛ لكـن علـى كـل حـال ن األهـل مـا تضـاف إال ملالـك ؟ ما تكو  الشيخ :

هو لو هناك سنن تدل علـى عـدم ذلـك لقلنـا ظـاهر احلـال أن األهـل إذا كـان خملوقـا أضـيف إىل خملـوق فاألهـل هـو 

املالـــك ، هـــذا هـــو األصـــل ؛ وبيـــوت مكـــة فيهـــا خـــالف والصـــحيح أـــا متلـــك بـــذواا لكـــن األرض ال متلـــك ، مث 

ك بــذواا ومنافعهــا ؛ املــذهب ال متلــك ال بــذواا وال مبنافعهــا وهلــذا حرمــوا علــى أهــل مكــة إجيــار اختلفــوا هــل متلــ

البيوت قالوا الرجل من أهل مكـة ال جيـوز لـه أن يـؤجر بيتـه حـىت وإن اسـتأجره ال جيـوز أن يـؤجره غـريه ألنـه إذا ظلـم 

رمحــه اهللا جــواز البيــع دون اإلجــارة ، قــال ال ميكــن أن يــدفع الظلــم عــن نفســه بظلــم غــريه ؛ واختــار شــيخ اإلســالم 

البيع ألنه ميلك أحيانا البناء فهو ملكه لـه أن يبيـع وأمـا املنـافع فالنـاس سـواء يف املسـجد احلـرام ؛ ومـذهب الشـافعي 

جواز البيع واإلجارة وهو الـذي عليـه األمـر اآلن ؛ لكـن احتكارهـا هـذا هـو املمنـوع مبعـىن أنـه إذا جـاء وقـت املوسـم 

يف إجارا ألن الناس حمتاجون إليها ، هذا هو املمنوع ؛ وهلذا يؤسف أن الناس يف زمـن املوسـم فيمـا سـبق أمـا زدنا 

اآلن ما أدري يزيـدون أسـعار السـلعة ، إذا كـان اخلبـز أربعـة بريـال جيعلونـه اثنـني بريـال ، ثالثـة بريـال وبغـري املوسـم ؟ 
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